
  أبو ليلى : هذا شيخنا كان فرنسّيا و أسلم .

  ما شاء اهللا . الشيخ :

  أبو ليلى : منذ سنة و نصف .

  ّنيك بإسالمك . كان فرنسّيا و لغة . الشيخ :

  أبو ليلى : وكّل شيء .

  ّد اآلن ما حيكي .احلليب : حل

  و اآلن ؟ الشيخ :

  احلليب : ما حيكي إالّ كلمة اجلهاد يف سبيل اهللا فقط.

  . ...أبو ليلى : عنده خربة عسكريّة رائعة جّدا خاض عدة حروب 

  اجلندي : بالفرنسية

تغفر له أم هو حديث عهد باإلسالم يسأل عن قبل اعتناقه لإلسالم هل يعين املعاصي اّليت اقرتفها هل  السائل :

  ال ؟

  ترجم له . ( اإلسالم يجّب ما قبله )نعم تغفر له و اإلسالم يقول الّرسول  الشيخ :

  املرتجم : بالفرنسية

  اجلندي : بالفرنسية

هو يسأل عن نفسه هل يذهب إىل اجلهاد يف بغداد أم يبدأ بتعّلم الّدين يعين حبكم أنّه حديث عهد  السائل :

  باإلسالم ؟

( ثالثة وايب على هذا الّسؤال الثّاين أريد أن أبّشره بأّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم كان يقول قبل ج الشيخ :

  ( رجل من أهل الكتاب أسلم فله أجره مّرتين )و ذكر منهم من هؤالء الّثالثة  يؤتون أجرهم مّرتين )

  املرتجم : بالفرنسية

  جبته عن سؤاله .قل له هذه مجلة معرتضة مبّشرة و أنا ما أ الشيخ :

  . ...سائل آخر : كلمتني ثالثة و أخونا يرتجم له فقط 

  فيما يأيت  الشيخ :

  . ... السائل :

  ال ما أظّن أّن هذا حيتاج ألّن اجلواب خمتصر جّدا . لكن بالّنسبة ملا يأيت ميكن أن يرد اقرتاحك . الشيخ :



  . ...ألّن البالغة هذه كلمة نبّشرك هذه  السائل :

  آخر : فضيلة الّشيخ ..سائل 

  اصرب يا أخي بارك اهللا فيك , هو الّدور يل اآلن أنا ما أجبت الّسائل . الشيخ :

  األخ يريد جوابا واضحا يف قضّية مثال اجلهاد . السائل :

  هو أنا أجبت بعد !  الشيخ :

  ال يا شيخ ال  السائل :

  تفضل يا شيخ  ...سائل آخر : ترمجه 

ليس وحده ننصح املسلمني القدامى يف إسالمهم أبا عن جّد كما يقال بأن يعنوا بتعّلم حنن ننصحه و  الشيخ :

الّدين تعّلما صحيحا على املنهج اّلذي البّد أّنكم مسعتم عنه من قبل و كّررناه آنفا على مسامعكم , اآلن أخذا 

  بنصيحة من خطب هناك ترجم له هذه اجلملة حّىت ما يطول املشوار

  فرنسيةاملرتجم : بال

هذا أّوال و ثانيا ال ننصحه هو و ال غريه ّممن أشرنا إليهم آنفا بأن يذهبوا للجهاد هناك كأفراد و إّمنا  الشيخ :

ننصح احلكومات اإلسالمّية كّلها اّليت عرفت اخلطر الّداهم احمليط ليس فقط بالّشعب العراقي بل بالّشعوب العربّية 

دول الكفر الّصليبّية و من معها من الّدول اإلسالمّية لتحطيم الّشعب العراقي بل و اإلسالمّية كّلها بسبب توّجه 

جيب أن يكون مناصرة العراق ليس باألفراد كمثله هو و إّمنا باحلكومات اإلسالمّية اّليت جيب عليها أن تنطلق 

  ملناصرة الّشعب العراقي على تلك الّدول الظّاملة الباغية .

  املرتجم : بالفرنسية

  يرمحك اهللا يخ :الش

  املرتجم : و لكن يا شيخ هل يوجد دولة إسالمّية اآلن ؟

  خالص انتهيت أنت من الّرتمجة ؟ الشيخ :

  املرتجم : ال فقط أنا بوّدي أتعّلم يا شيخ .

  وعليكم السالم ورمحة اهللا ظننت أّنك اختزلت يف الّرتمجة . الشيخ :

  املرتجم : أنا ما أتقنها جّيدا يا شيخ.

  طّيب سنشّد عضدك بأخيك . : الشيخ

سائل آخر : األخ هذا فرنسي دولته لن ترسله لكي جياهد يف العراق , هو اآلن يطلب هل ترى ال جيوز له أن 



  يذهب إىل اجلهاد يف سبيل اهللا يف العراق هذا فرض عليه هو كفرد فرنسي .

حتت راية فرنسا ضّد العراقّيني فأين  ...ة دولته أرسلت جنودا للحلفاء و هو مسلم يف فرنسا مع أّي دول السائل :

  يتوّجه ؟

  إذا الّدولة اجلزائريّة توّجهت يتوّجه معها . الشيخ :

أنا مثال مصري بلدي برايتها حبّكامها هناك مجعتهم هناك يف الّصّف املتحالف ضّد العراق . ما موقفي  السائل :

  أنا ؟

  موقفك موقفي أنا الشيخ :

  حايل ... السائل :

  ما موقفي أنا ؟ يخ :الش

  موقفك شيخنا يكفيك الّتحريض و احلثّ  السائل :

  ال ما يكّفي . الشيخ :

املهّم سواء كنت أنت يف دولة هي مع الكفر أو دولة هي على الكفر فاجلواب أنت و هو قد أخذه من  الشيخ :

اإلعراب ألّنك تذكر جّيدا أّنين قلت باب أوىل و يف ظّين و ال مؤاخذة أّن سؤالك بالّتعبري الّنحوي ال حمّل له من 

يف اجلواب إنّه ال هو و ال املسلمون اّلذين هم مسلمون أبا عن جد نأمرهم أّوال ليتوّجهوا لطلب العلم و ثانيا ال 

نأمرهم بأن يذهبوا أفرادا إىل هناك . فإذا أنت أخذت اجلواب باعتبارك أّنك لو كنت من الّدول اّليت ما حتالفت 

ع ذلك نقول ال جتاهد انفرادا ألّن هذا له حماذير كبرية جّدا مبعىن يف سبيل القيام بواجب سيضّيع مع الكفر م

واجبات هذا الفرد أّما إذا ذهب مع الّدولة باستعدادا اّليت تتناسب مع املصيبة القائمة هناك فيمكن أن جياهد و 

العراقي و ال حلزب البعث و ال لشخص صّدام و  أن يتحّقق الّنصر اّلذي ننشده للّشعب العراقي و ليس للّنظام

إّمنا جيب على املسلمني أن تكون نظرم عميقة و عميقة جّدا و هي أن ننظر ماذا وراء عاقبة انتصار الكّفار 

على الّشعب العراقي و على العكس ماذا وراء انتصار الّشعب العراقي على الكّفار تعود املسألة إىل قاعدة ذكرا 

ناسبة ما أّن املسلم إذا وقع بني شرّين اختار أقّلهما شرّا فاآلن يتوّهم كثري من املسلمني بأّن مناصرة آنفا مب

الكافرين على الّشعب العراقي أخّف خطرا من مناصرة الّشعب العراقي على الكافرين و من معهم من املتحالفني 

ار و أظهروا نواياهم الّسّيئة و أّم يريدون التّنظيم األمر ليس كذلك و خباّصة بعد أن كشفوا عن نام هؤالء الكفّ 

اجلديد للّشرق األوسط و يعنون بذلك إعادة تقسيم البالد العربّية اإلسالمّية حتت وصاية و رعاية إّما الّدولة 

رنسا األمريكّية وحدها أو مع بعض الّدول القويّة األخرى كفرنسا و غريها و قريبا مسعنا من بعض اإلذاعات أّن ف



اآلن تفّكر أّن هلا يدا يف موضوع الّدخول يف الّتنظيم يعين كما قسموا الّشاّم إىل دويالت دولة أردنّية و دولة 

سوريّة و دولة لبنانّية , جعلوا يف الّدولة األوىل الربيطان و يف األخرى الفرنسيس إىل آخره هذا الّتنظيم نفسه 

على الّشعب العراقي . نعكس اآلن و هذه مصيبة بال شّك يعين ال  سيفرض اآلن ال مسح اهللا لو انتصر الكّفار

ميكن ملسلم أن يرضى ا حّىت هذه الّدول اّليت توّرطت و استعانت بالكافر اّلذي هو أقوى منها و هذا ال يقوله 

ت لكم آنفا مسلم على وجه األرض  مطلقا ألّن اّلذين قالوا جبواز االستعانة بالكافر وضعوا له قيودا و لذلك قل

ال تنقلوا كالمي مطلقا أنا وضعت له قيدا كذلك هذا من فقه الفقهاء حينما قال قائلهم جبواز االستعانة بالكّفار 

قالوا إذا كانت القّوة للمسلمني و كان املستعان م حتت سيطرة املسلمني أّما الوضع اآلن فعلى خالف من ذلك 

اّلذي ينقذ اآلن الّدول أو الّدولة الّسعوديّة خباّصة بعد أن احتّلتها  متاما و لذلك أنا قلت و ال أزال أقول ما

الربيطان و األمريكان أيضا باختيار من احلكومة الّسعوديّة لو أرادت أن تستعصي ذه الّدولة ال أحد يستطيع 

بطريقة أو بأخرى ألّا أعين احلكومة الّسعوديّة مل تستطع أن تقف على حدودها جتاه حدود العراق و قد عرفت 

و منها الّظّن أّن الّدولة العراقّية ستهامجها لن تستطع أن تقف أمامها فتستطيع أن خترج من عقر دارها الّدولة 

األمريكّية و فيها قّوا لذلك حنن ننظر اآلن إلحدى العاقبتني و أحالمها مّر لكّننا ماذا نفعل خنتار األمّر أو ما 

لم أن يعاجل األمور فاآلن ال شّك و ال ريب أنّه إن انتصر األمريكان على الّشعب دونه مرّا ؟ هكذا جيب املس

العراقي تغّريت خارطة البالد العربّية و صارت كّلها حتت يد اليهود و حتت استعمارها و هو استعمار أمريكي أّما 

ان و الربيطان معهم خزايا العكس لو فرضنا أّن العراق انتصرت و ذلك ما نرجوه على األمريكان و عاد األمريك

ندامى مهزومني مقهورين ما اّلذي خنشاه على الّدول العربّية اإلسالمّية اّلذي خيشى هو أنّه ينتشر حزب البعث يف 

البالد العربّية هذا خيشى و لكن أيّهما أضّر بالّشعوب اإلسالمّية أن تصبح البالد مستعمرة يهوديّة أو ينتشر فيها 

اّلذي ال ميكن أن يستقيم أو أن تقوم له قائمة يف البالد العربّية كّلها هذا من جهة . من جهة هذا احلزب البعثي 

أخرى و هذه نقطة أرجو أن تنتبهوا هلا الّدول الكافرة هي متّثل شعوا فشعوا معها يف مقاتلتها للمسلمني أّما 

يف سوريّة  ال ميّثل الّشعب الّسوري و لذلك حزب البعث يف العراق ال ميّثل الّشعب العراقي كحزب البعث عندنا 

فال ينبغي أن نتصّور أنّه لو انتصر العراق ّمث مّد خرطومه و ذيوله إىل البالد العربّية األخرى ليس معىن ذلك أّن 

حزب البعث هو اّلذي سيسيطر ألّن حزب البعث ال ميّثل هذا الّشعب اّلذي استطاع بأن يتغّلب على الكّفار  

هذا قد يكون برهة من الّزمن مثّ البّد أن يقضى على أّي حزب سواء كان بعثّيا أو كان شيوعّيا و الواقع كّلهم ال 

أكرب دليل خبالف لو ما كانت الّسيطرة للّدول احلاكمة الكافرة هذه فمعىن ذلك أّن الّشعوب الكافرة هي اّليت 

ي على الكّفار هؤالء فليس معىن ذلك أّن حزب استولت على البالد املسلمة خبالف لو ما انتصر الّشعب العراق



البعث هو اّلذي سيسيطر و إّمنا قد يسيطر ّمث هناك شيء أيضا جيب مالحظته لو أّن العراق انتصر و ذلك ما 

نرجوه حّىت تعود إليه قّوته الّسابقة أنا يف اعتقادي أّن حزب البعث سيقضى عليه قبل أن يعود إىل قّوته الّسابقة 

ن كما تسمعون و ليس معىن ذلك أنّنا نصّدق كّل ما نسمع سواء كان من هؤالء أو من أولئك و إّمنا ألّم اآل

يبدو أّن هناك شيء من متام الّصحوة اّليت كّنا نسمعها قبل هذه الفتنة حلقت بعض الّرؤوس إّما كرها و إّما 

م العميق . لعّلي أطلت كثريا يف هذه استسالما و طاعة و املصائب من فوائدها أّا توقظ الّنائمني من سبا

الكلمة لكن لعّل فيها فائدة إن شاء اهللا . لعّلك ترتجم له بعض الشيء من اّلذي مسعته و لو باختصار باسم 

  اهللا.

  املرتجم : بالفرنسية

  اجلندي : بالفرنسية

 يف العراق أصبح جهاد يف املرتجم : يا شيخ يقول لك علما بأّن أراضي املسلمني أرض واحدة و علما بأّن مثال

سبيل اهللا و يقول حنن كمسلمني ملاذا مثال عندما نذهب إىل الّسفارات بغداد ال يقبلون أنّنا ندخل اىل بغداد و 

حنن مسلمون هم يطلبون مثال جوازات و حنن نعلم أّن يف الّدول اإلسالمّية ال يوجد حدود ؟ فما هو جوابكم 

  فضيلة الّشيخ .

  هللا فيك هذا ..بارك ا الشيخ :

 ...سائل آخر : علما بأّن الّدولة اجلزائريّة ال تسمح له باجلهاد وال تسمح لنا بالذهاب للجهاد يغلب على الظن 

.  

ألنّه من املؤسف أّن الّدول العربّية حّىت العراق كانت إىل عهد قريب حمكومة بالّدول األجنبّية مفهوم هذا  الشيخ :

ّية اليوم من حيث حكمها باإلسالم و تطبيقها ألحكام اإلسالم ختتلف قربا و بعدا الكالم ؟ و الّدول اإلسالم

من اإلسالم و يؤسفنا أن نقول احلقيقة أّن أبعد احلكومات اإلسالمّية عن اإلسالم هي العراق و هذا ما حيمل  

عراقي ال يزالون ينظرون كثري من الّناس أن ينحازوا حّىت هذه الّساعة اّليت وجدوا اجلحيم ينصّب على الّشعب ال

إىل الّشعب العراقي بأنّه شعب بعيد عن اإلسالم و خباّصة حينما يتذّكرون حزب العبث و لذلك فال غرابة يف 

هذا اّلذي ترمجته عن الّرجل أّم ال يسمحون . كّل الّدول العربّية اآلن هي ال حتكم برأيها فضال عن أن حتكم 

ملاديّة فذهابه هو فضال عن عاّمة أفراد املسلمني املتحّمسني ال يفيد شيئا اآلن ملاذا بدينها و إّمنا تراعي مصاحلها ا

؟ ألنّه حّىت اآلن تعلمون أّن اجليش العراقي ما أثبت وجوده على وجه األرض صحيح أم ال ؟ يعين هذا اّلذي 

يتظّنون إىل آخره . فعاّمة أفراد  يتحّدثون به كّل الّدول املتحاربة أنّه القتال الربّي بعد ما بدأ و يتحّزرون و



املسلمني لو أتيح هلم الّذهاب إىل هناك ماذا يستطيعون أن يفعلوا ؟ اجلهاد اآلن البشري ما بدأ بعد , و إّمنا 

اجلهاد القائم أو لنقل القتال القائم اآلن هو قتال سالحي ماّدي فقط و لذلك كما مسعنا و اهللا أعلم أّن 

هؤالء األفراد ملاذا ؟ ألّم أعين اجليش العراقي اآلن ال يريد أشخاصا بل يريد طعامهم ,  الّسفارات هذه ال تقبل

يريد سالحهم , يريد ماهلم ليستعني بذلك على قتال األعداء أّما كأشخاص فهم متوّفرون لديهم و بطريقة منظّمة 

ن ترتجم له هذه املالحظة من شخص و ممرّنة و و إىل آخره . أا يف اعتقادي مع أّين لست عسكريّا و أرجو أ

شرعي فقط أنا أتصّور أّن هؤالء لو ذهبوا إىل العراق سيكونون ثقال على احلكومة العراقّية و اجليش العراقي ألنّه 

الزم يؤمّنوا هلم املأوى الالّئم م و الّسالح اّلذي ميّكنهم مبهامجة أعدائهم و الطّعام و الّشراب بينما حنن منّدهم 

عام و الّشراب من عندنا إذن سنكون ثقال عليهم أّما يوم تبدأ املعركة الربيّة ميكن أّن الّشعب العراقي حينئذ بالطّ 

  .أو احلكومة العراقّية تتطّلب مساعدة بدنّية من املسلمني يومئذ لكّل حادث حديث . تفّضل .

ثالثة عشر سنة يف اجليش الفرنسي ما  خصوصّية لألخ إبراهيم أنّه لديه خربة عسكريّة حيث أنّه مارس السائل :

  فيه خصوصّية له ؟

هذه اخلصوصّية جيب أن تدرس بينه و بني املسؤولني هناك يف العراق رأيت , جيب هو أن يدرس هو  الشيخ :

  املوضوع مع املسؤولني هناك فإن وجدا أّم حباجة إىل مثله أخذوه بكّل وسيلة ممكنة أّما هو يطرح نفسه ال .

: شيخنا حّدثنا بعض اإلخوة العراقّيني من الّطّالب يف بعض البالد قالوا حنن ذهبنا إىل الّسفارات العراقّية احلليب 

  يف بالدنا يعين يف البلد اّلذي حنن يف فيه قلنا هلم إذا أنتم حباجة لنا ؟ قالوا ال حنن لسنا حباجة لكم اآلن .

  املرتجم : نرتجم له اآلن ؟

  تفّضل .  الشيخ :

  جم : بالفرنسية .املرت 

ما هو حكم القيام ببعض العملّيات يف بعض الّدول األوروبّية و األمريكّية احملاربة لإلسالم يعين من  ... السائل :

اغتياالت لبعض الّشخصّيات البارزة أو القيام بتفجري بعض املصاحل . فما هو حكم ضرب مصاحلهم يف البالد 

  العربّية ؟

لّسؤال مرارا و تكرارا و جوايب كالّتايل , أّوال هناك فرق يف هذه العملّيات بني أن تكون أنا سئلت هذا ا الشيخ :

من فرد يعيش يف دولة إسالمّية و هذه الّدولة ال تسمح بالقيام مبثل هذه الّتخريبات حينئذ نقول ال جيوز . ألّن 

القضاء على بعض مصاحلها . فحينئذ إذا ما سياسة الّدولة العاّمة أن ال تعادي تلك الّدولة اّليت يراد ختريب أو 

" كمثل من يبين قصرا و يهدم توّىل األفراد القيام مبثل تلك الّتخريبات ميكن أن يصدق عليه املثل اّلذي يقول 



د ألّن الّسياسة العاّمة للّدولة ال ميكن أن يتبّناها فرد أو أن ينّفذها فردا و لو من زاوية معّينة ألّن هذا الفر  مصرا "

واضح؟ هذا إذا كان  " كيف تؤكل الكتف "ال نستطيع أن نتصّور أنّه باستطاعته أن يعرف فلنقل املثل العريب 

نفس الّدولة املسلمة اّليت هو يعيش فيها و ينصاع ألحكامها ما مل تكن طبعا خمالفة لكتاب اهللا و ما مل يكن 

يف بالد أجنبّية من الّدول احملاربة حينئذ نقول له أن مضطرّا على املخالفة . أّما إذا كان خارج البلد هو يعيش 

  يفعل ذلك إذا غلب على ظّنه تغّلب املصلحة على املفسدة واضح هذا الكالم واال حيتاج إىل تفصيل ؟

  بالّنسبة إّيل واضح . السائل :

  اه كويس فإذن هذا سؤالك وإال سؤاله هو؟ الشيخ :

  هذا سؤايل . السائل :

  غريه . اذنه هات الشيخ :

يف سؤال آخر ما هو واجب املسلمني اّجتاه حّكامهم إذا ظهر من هؤالء احلّكام أمور خمالفة للّشرع مثل  السائل :

  حتكيم غري شرع اهللا و إباحة الزّنا و الرّبا و اخلمر و مواالة الكّفار و الرباءة من املسلمني إىل آخره ؟

احلّكام فهو كما نقول حنن مبدئّيا ال شيء . مبدئّيا ال جيب عليهم أّما ما هو حكم املسلمني جتاه هؤالء  الشيخ :

شيء جتاههم لكن جيب عليهم كّل شيء جتاههم و كيف هذا ؟ ال جيب عليهم جتاههم شيء آنّيا لكن جيب 

سلمون و ذلك بأن يعىن امل " بالّتصفية و الّرتبية "عليهم مستقبلّيا كّل شيء و ذلك ال يتحّقق إّال مبا نسّميه حنن 

اّلذين حقيقة يريدون أن يّتخذوا موقفا إسالمّيا جتاه هؤالء احلّكام اّلذين ال حيكمون مبا أنزل اهللا هؤالء جيب 

عليهم أن يعيدوا يف أنفسهم سرية سلفهم الّصاحل و خباّصة الّسلف األّول اّلذين كان عليهم نبّينا صلوات اهللا و 

و الّرتبية بني يدي ذلك ملاذا ؟ ألّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم اّلذي  سالمه عليه . حنن نقول البّد من الّتصفية

بعث يف مّكة مل يصنع شيئا من معاداة الكّفار و من أن يّتخذ جتاههم موقفا عدائّيا حربّيا و إّمنا اّختذ جتاههم 

اهللا وحده ال شريك له . و استمّر   موقفا دعويّا كما يقولون اليوم من حيث الّدعوة إىل ال إله إّال اهللا , إىل عبادة

كما تعملون على ذلك ثالثة عشر سنة و هو يف مّكة ّمث هاجر و القّصة معروفة لدى املسلمني مجيعا يف هذه 

الّسنوات العشر زائد ثالث سنني مل تكن وظيفة الّرسول عليه الّسالم سوى الّدعوة أي تعليم من استجاب لدعوته 

على أحكام دينهم اّليت كانت تنزل ترتى واحدة بعد أخرى . و كان و ال شّك عليه  ما يلزمهم من أن يتعرّفوا

ا ابتلوا و عّذبوا صربوا  صربا 
ّ
الّصالة و الّسالم يعىن بتعليم أصحابه و تربيتهم على هذا اإلسالم املصّفى و لذلك مل

شة مرّتني كما هو معلوم ّمث باهلجرة عظيما جّدا حّىت أذن هلم من رّم تبارك و تعاىل باهلجرة األوىل إىل احلب

األخرية إىل املدينة املنّورة مثّ بدأ الّرسول عليه الّسالم هناك يضع الّنواة إلقامة الّدولة املسلمة اآلن أنتم إذا نظرمت إىل 



ما العامل اإلسالمي كّال أو نظرمت إليه جزءا يف بعض البالد فسوف ال جتدون شعبا يصدق عليه بأنّه تعّلم تعلّ 

إسالمّيا صحيحا زائد ترّىب على هذا اإلسالم الّصحيح هذا ال وجود له و لذلك فنحن نعتقد جازمني أّن أّي 

حتّرك حزيب أو تكّتل سياسي ال يكون على هذا األساس أي ال يعيد إىل أذهان املتحرّكني ما فعله إذا صّح هذا 

ّرسول عليه الّصالة و الّسالم إىل هؤالء اّلذين يتحرّكون بأحزاب الّتعبري ألّين أّول مرّة أقوله سّيد املتحرّكني و هو ال

كثرية و متعّددة املناهج إذا مل يسلكوا مسلك الّرسول عليه الّسالم اّلذي ينحصر يف أساسني اثنني أو ركيزتني 

ول هذا مذّكرا بأّن عظيمتني الّتصفية و الّرتبية فال فائدة من هذه الّتكّتالت و من هذه احلزبّيات إطالقا مذّكرا أق

هناك فرقا كبريا جّدا بني املسلمني اليوم من حيث ما جيب عليهم حتقيقه من الّتصفية و بني املسلمني األّولني , 

املسلمون األّولون مل يكونوا حباجة إىل تصفية ألّن الوحي كان ينزل عليهم صفوا غري مشوب بأّي شيء دخيل 

ا أّما اليوم فأنتم تعلمون أّن اإلسالم صدق فيهم قوله عليه الّسالم على اإلسالم و هذا أمر بدهي ظاهر جدّ 

إىل آخر احلديث  ( و ستفترق على ثالث و سبعين فرقة كّلها في الّنار إالّ واحدة )وأكثر يف احلديث املعروف 

ية ؟ يف ظّين ال . . اآلن هل املسلمون اّلذين يريدون أن يتحرّكوا هل هم يتحرّكون على أساس من الّتصفية و الّرتب

ألّن هذه الّتصفية حتتاج إىل زمن طويل و مديد كم من الّسنني احتاج ضّد الّتصفية تعلمون ماذا أعين بضّد 

الّتصفية يعين كم مضى على اإلسالم و يدخل فيه ما ليس من اإلسالم سنني كثرية و كثرية جّدا , خاّصة بعد 

فكما نعلم دائما و أبدا إذا كان الّتخريب حيتاج إىل جهد و تعب و البناء  القرون الّثالثة املشهود هلا باخلرييّة إذن

حيتاج إىل تعب أكثر و إذا كان الّتخريب اّلذي يقرتن به تعب هو أسهل من الّتعمري فإذن الّتعمري أصعب و يأخذ 

عّرب عن جزء منه حينما زمنا . إذن حنن اآلن ال يوجد لدينا ذاك اإلسالم اّلذي كان يف عهده عليه الّسالم اّلذي 

( من أراد أن يقرأ القرآن غّضا طريّا كما أنزل فليقرأه على قراءة قال عليه الّسالم يف حّق عبد اهللا ابن مسعود 

فهل اإلسالم اليوم غّض طرّي ؟ اإلسالم ككّل هل هو غّض طرّي كما أنزل ؟ ال . فهناك اختالف  ابن أم عبد )

م و اختالف يف الّسلوك و أوضح شيء قضّية األحاديث الّضعيفة و املوضوعة يف العقائد و اختالف يف األحكا

اّليت يعرفها األطفال الّصغار أّن الّسّنة ليست مصّفاة كما كانت يوم كان الّرسول عليه الّسالم يلّقنها أصحابه . 

و لذلك قلنا ما قلنا آنفا هو و  و على هذا حنن ندندن  " الّتصفية و الّرتبية "إذن فنحن حباجة إىل هاتني الرّكيزتني 

كّل أفراد املسلمني نأمرهم بأن يتعّلموا اإلسالم و أن يستعينوا بقدر إمكام على أن يفهموه كما أنزل و أن يربّوا 

(( و قل اعملوا أنفسهم تربية ما يكون تعّلمهم للعلم كما يقولون للعلم فقط و إّمنا يكون و للعمل أيضا 

  . نعم . سوله ثّم ترّدون إلى عالم الغيب و الّشهادة فينّبئكم بما كنتم تعملون ))فسيرى اهللا عملكم و ر 

  حّىت يا شيخ لو رأينا من هؤالء احلّكام كفرا بواح حىت يا شيخ مثال لو رأينا منهم كفرا بواحا ؟  السائل :



  عفوا حّىت تفعل ماذا ؟ الشيخ :

  حا ال . ماذا نفعل إذا رأينا منهم كفرا بوا السائل :

  اجلواب ما مسعت . الشيخ :

  ما مسعته . السائل :

  ما مسعت آنفا مّين . الشيخ :

  حّىت و لو أخرجنا من ديارنا . السائل :

اهللا أكرب ! الّرسول أخرج من دياره . سبحان اهللا ! ال امسع حنن أوسع ممّن قد يظّن البعض حنن نقول  الشيخ :

ّسع قليال . ماذا بإمكاننا أن نفعل إذا ما رأينا كفرا بواحا ؟ ماذا بإمكاننا الكالم اّلذي ندين اهللا به لكن خلينا نتو 

  و حنن مل حنّقق الرّكيزتني الّسابقتني ؟ ماشي الّسؤال واضح ؟

  واضح نعم . السائل :

  طّيب . اجلواب ما هو ؟ الشيخ :

  اجلواب أن تكون عّدة يا شيخ . عّدة علمّية , عّدة حربّية .. السائل :

و هذا اّلذي ندندن حوله , لكن ماذا أجبتين ماذا نفعل يعين جتاه هؤالء الكّفار اّلذين رأينا منهم كفرا  :الشيخ 

صراحا . ماذا نفعل ؟ هل عندنا غري أن نعيد الّتاريخ األّول ؟ ماذا فعل الّرسول عليه الّسالم حينما رأى األصنام 

  على ظهر الكعبة ؟ ماذا فعل ؟ هل حّطمها ؟

  و لكن تربّأ منها يا شيخ . السائل :

  ما أجبتين . الشيخ :

  ما حّطمها و لكن تربّأ منها . السائل :

  فإذن التربؤ كيف كان ؟ الشيخ :

  كان بالّلسان .  السائل :

  طّيب هذا اّلذي نقوله . أراك تنهزم بسرعة اثبت . الشيخ :

ع الّسكني يف الّطور املّكي و يقول ملشركي قريش يعين يف حديث أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم كان يرف السائل :

  . ( جئتكم بالّذبح )

  كان يرفع الّسّكني  الشيخ :

  يعين السيف السائل :



فهذا صحيح أّما أنّه بالّسكني يرفعها فهذه  ( جئتكم بالّذبح )يعين هذه حاشية من عندكم أّما قوله  الشيخ :

  حاشية من عندكم أو ّممن أمسعكم ذلك .

  : و يف الّطور املّكي يقول .احلليب 

  يف الطور املكي السائل :

  ما ادري اآلن أنت تذكرنا الشيخ :

  جئتكم بالذبح السائل :

معليش معليش حنن نعرف هذا احلديث لكن اآلن الّتساؤل هل هو يف الّطور املّكي أو املدين ؟ و سواء   الشيخ :

اهللا عّز و جّل أّن اّلذي حيىي و يعيش مع الّسّنة يتأثّر ا  كان هذا أو هذا فذلك ال يعين فسبحان اهللا ! أنا أمحد

  , أنا قلت لكم آنفا كلمة أنسيتها لعّله بعض اإلخوان يذّكرين إيّاها بالّنسبة ملا يتعّلق بالّدولة قلت

  احلليب : رجل ملة ال رجل دولة

  ا و ال حنارا , تذّكرمت هذه الكلمة ؟ال قبل قلت كلمة أنّه يعين حنارب الّدولة أو ال حنارا ؟ حنار الشيخ :

  احلليب : نعم .

آه فقويل حنارا هو الّذبح لكن ليس هو الّذبح املستعجل اّلذي يتبادر إىل الّذهن , هو الّذبح اآلجل  الشيخ :

ّد أنّه يعين حنن نتهّيأ للقضاء على هذه الّطواغيت أّما اآلن فنحن ال نستطيع أن نعمل شيئا . كثريا ما أقول الب

وصلكم شيء من رشاش من كانوا يسّمون قدميا جبماعة الّتكفري و اهلجرة و اآلن يسّمون بااهدين أو اجلهاد 

  البّد بلغكم شيء من دعوم .

  . ...هذا اّلذي يقال اآلن  السائل :

ا أنزل اهللا أليس كذلك أنا أعرف هذا فهؤالء يرفعون صوم عاليا يف حماربة احلّكام اّلذين حيكمون بغري م الشيخ :

؟ طّيب , هؤالء ال نتكّلم عن مقاصدهم و طواياهم هذا علمه عند رّيب لكّين أقول هؤالء أطفال مغّرر م أنا 

أقول هلؤالء قاتلوهم هاهم أمامكم يف كّل بالد اإلسالم هل يستطيعون أن يعملوا شيئا ؟! نعم عملوا شيئا و ما 

ة املتعارضة عملوا شيئا و ما عملوا شيئا . عملوا شيئا أهلكوا ناسا كثريين يف سبيل عملوا شيئا أنا أكّرر هذه الّنغم

إقامة احلكم باإلسالم و ما عملوا كّلكم يذكر ما وقع يف املسجد احلرام , فتنة املسجد احلرام ّمث فتنة مصر و فتنة 

ذلك ألّم يبتلون باالستعجال باألمور  سوريّة فماذا كانت العاقبة ؟ رجعت الّدعوة القهقرى ما شاء اهللا من ّسنني

فهؤالء اآلن يرفعون أصوام عالية و يفرّقون  " من استعجل الّشيء قبل أوانه ابتلي حبرمانه "و هناك حكمة تقول 

بني اجلماعات اإلسالمّية بأّن هؤالء ال يقاتلون هؤالء احلّكام , طّيب أهم يقاتلون ؟ هم ال يفعلون شيئا سوى أن 



يف الفرقة فرقة و أن يزيدوا يف املسلمني ضعفا و إّال فهم ال يستطيعون أن يقاتلوا هؤالء احلّكام و هم يزيدوا 

مستعّدون بكّل سالح ماّدي و أولئك اّلذين يزعمون بأنّه جيب علينا أن نقاتل هؤالء ألنّنا كفرا بواحا ّمث ال 

فإذن حنن نّتخذ  و لو أرادوا الخروج ألعّدوا له عّدة ))(( يفعلون شيئا ملاذا ؟ ألّم ما استعّدوا كما قال تعاىل 

العّدة و هي على الرّكيزتني الّسابقتني ذكرا البّد من الّتصفية و الّرتبية و هؤالء اّلذين ينتمون اآلن إىل اجلهاد هم 

الّناس و  احلقيقة ليس فيهم شيخ أّوال أعين بالّشيخ لغة ليس فيهم شيخ مسّن يعين جّرب األمور و عرف أوضاع

الّشعوب و طبائعهم و أخالقهم إىل آخره فضال على أن يكون فيهم شيخ لغة و علما كّلهم من األحداث اّلذين 

و لذلك فال ينبغي أن نغّرت مبثل هذه  ( حدثاء األحالم )جاء ذكرهم يف بعض أحاديث اخلوارج األّولني 

احلكم مبا أنزل اهللا ألّن األمر ال يكون مبجّرد هذه االستعماالت للقضاء على احلكم بغري ما أنزل اهللا إلقامة 

  العواطف اجلاحمة اّليت ال حدود هلا و ما أحسن ما قيل 

  غريه . " أوردها سعد و سعد مشتمل *** ما هكذا يا سعد تورد اإلبل "

  عكس ؟ما هي ضوابط تعريف بالد اإلسالم و بالد الكفر ؟ و كيف تصري بالد إسالم بالد كفر و ال السائل :

نعم , هذه مسألة بال شّك عاجلها الفقهاء املتقّدمون و اختلفوا كما هو شأم يف كثري من املسائل و مل  الشيخ :

يستطيعوا أن يضعوا جوابا حامسا للخالف ميكن االطمئنان إليه و االعتماد عليه فأنا أقول أّي إقليم يغلب عليه 

زل اهللا كّال أو بعضا فذلك ال يضّر و ال خيرج ذلك الّشعب عن  املسلمون و لو كان حّكامهم ال حيكمون مبا أن

كونه شعبا مسلما و ال جيوز مقاتلته فيما لو كان هناك دولة إسالمّية ألّم إذا دعوا إىل اإلسالم فسوف 

حنن ال يستجيبون له و ينقلبون متاما مع ذلك الّداعي املسلم على احلكومة اّليت حتكم فيه بغري ما أنزل اهللا فإذن 

جنعل الّشعب املسلم بسبب حكم حّكامهم بغري ما أنزل اهللا أّا أرض غري إسالمّية و أنّه جيوز مقاتلتهم و فرض 

األحكام اّليت ترتّتب على دار احلرب و ليس على دار الّسلم هذا اّلذي نعتقده و ندين اهللا به و اهللا أعلم ألّنين 

ذكروا دليال حامسا للموضوع لكّننا حنن نعلم اآلن أنّه حّدثوا ما شئتم عن قلت حتّدثوا قدميا يف هذه املسألة و ما 

أّي بلد فالّشعب اجلزائري شعب مسلم , الّشعب الّسوري شعب مسلم , الّشعب األردين كذلك و قيسوا على 

عل هذه ذلك إىل آخره لكن القوانني اّليت تطّبق عليهم الكثري منها أو أكثرها هي ليست إسالمّية لذلك ال جن

الّشعوب غري مسلمة متاما كما قلت آنفا , حزب البعث يف سوريّة ال جيعل املسلمني بعثّيني , حزب البعث يف 

العراق ال جيعل العراقّيني غري مسلمني و لذلك نفّرق حنن بني احلاكم و بني احملكومني و حينما نقول جيب مناصرة 

ن نقول فذلك ال يعين أنّه جيب مناصرة احلزب البعثي أو مناصرة الّشعب العراقي فذلك ال يعين مطلقا أنّه ليس أ

  رئيس حزب البعث بل ذلك ال يعين أنّه جيوز مناصرته لكن الّشعب هو اّلذي جيب مناصرته .



يا شيخ الّسؤال يعين بالّضبط ليس هكذا حنن نريد أن نعرف و أنا شخصّيا قرأت أّن ابن القّيم رمحه اهللا  السائل :

اجلمهور على أّن الّدار اّليت تعلوها إن كان صحيحا تعلوها أحكام إسالمّية فهي دار إسالم و قد رّجح قول 

أهل خيرب أهلها كّلهم أهل ذّمة و عندما الّنّيب صّلى اهللا عليه و سّلم أّمر عليها صحابّيا  ...استدّلوا خبيرب عندما 

لّدار اّليت جتري عليها حنن نعلم أّن األحكام اّليت جتري فأصبحت دار إسالم ألّا تعلوها أحكام إسالمّية , أّما ا

اآلن هي اشرتاكّية أو قوانني وضعّية فالّدار اّليت جتري عليها األحكام الوضعّية هل هي دار إسالم أم دار كفر 

ما  بغّض البصر عن الّشعوب ؟ و زيادة على هذا سئل ابن تيمّية و أنت أعلم مّين يف هذا يف قرية ماريدان عند

  كانت دار إسالم فسئل فقال هي ليست باملنزلتان فنرجو توضيح هذه املسألة .

أنا أظّن أجبت عن هذا يف ما سبق آنفا و البّد فيما يبدو من اإلعادة , ماذا يرتّتب من األحكام حينما  الشيخ :

حكام ؟ أليس أّول نقول هذه دار حرب و نقول هذه دار إسالم ؟ هذه دار حرب ما اّلذي يرتّتب عليها من األ

  ذلك مقاتلتها ؟

  نعم . السائل :

ا قلت لو كان هناك دولة مسلمة تطّبق  الشيخ :
ّ
طّيب , أنا تعّرضت للجواب عن هذا اإلشكال أو هذا الّسؤال مل

شريعة اهللا فهل تقاتل الّشعب اجلزائري أو الّسوري ؟ قل يل بناء على ما ذكرت من الّنقل عن ابن القّيم و ابن 

  ة .تيميّ 

  أعد يا شيخ بارك اهللا فيك . السائل :

قلت آنفا و أعيد ما قلته آنفا فأقول إذا كان فرضنا أنّه يوجد أو سيوجد يوما ما و هذا البّد منه دولة  الشيخ :

حتكم مبا أنزل اهللا هل هذه الّدولة هي ستقاتل الّشعب الّسوري و يصل إىل كّل الّشعوب األخرى اّليت على البحر 

ط و منها اجلزائر و منها ليبيا و ما أدراك ما ليبيا و تونس و ما أدراك ما تونس هل هذه الّشعوب هي املتوسّ 

إسالمّية أم غري إسالمّية ؟ اجلواب إسالمّية . هل هذه الّدول حتكم مبا أنزل اهللا ؟ اجلواب ال . فإذن هذه الّدولة 

  هذه الّشعوب املسلمة ؟ اّليت افرتضناها أّا ستكون حتكم مبا أنزل اهللا تقاتل

  و لكن يا شيخ .. السائل :

ال ال عفوا أنت ال خيفاك قولك و لكن لالستدراك على ماذا تستدرك ؟ ما قلت شيئا لتستدرك عليه  الشيخ :

  أنت فأنت أجب على سؤايل .

  سأجيب عن الّسؤال .. السائل :

  تفّضل . الشيخ :



  و اجلماعة أّم حيكمون بالظّاهر . يا شيخ حنن اآلن عقيدة أهل الّسّنة السائل :

  ما أجبتين . يا شيخ قل نعم أو قل ال مثّ اشرح ما شئت . الشيخ :

  قلت ال يا شيخ بطبيعة احلال ال يقاتلون الّشعوب اإلسالمّية . السائل :

ندخل يف  لكن هذا هو لوازم القول اّلذي نقلته آنفا و لذلك أنا أحرص أن يكون جوابا خمتصرا حّىت ما الشيخ :

متاهات حنن يف غىن عنها . فمادام تقول اآلن أّن هذه الّدولة اّليت حتكم مبا أنزل اهللا ال تقاتل هذه الّشعوب 

املسلمة إذن كيف ينطبق عليها ذلك الّتعريف و الّتعريف صادق فيها أليس كذلك ؟ الّتعريف اّلذي نقلته صادق 

احلّكام ال حيكمون بشريعة اإلسالم إذن كيف نوافق صار فيه منطبق على هذه الّشعوب ألّن اّلذين عليهم من 

ناقض و منقوض , صار فيه ليل و ار , صار فيه حّق و باطل فالبّد من الّتفريق بينهما . أنا أعتقد الّتفريق هو 

  ما قلت لك آنفا .

  بارك اهللا فيك . الشيخ :

  واالة املشركني هل هذه تعّد رّدة أم ال ؟يا شيخ فيما خيّص قضّية االستعانة باملشركني و م السائل :

اجلواب يف ظّين أّن الّسائل يعتقد معي أّن الكفر ينقسم إىل قسمني باعتبار ما : كفر اعتقادي و كفر  الشيخ :

  عملي . أليس كذلك ؟ أنت معنا يف هذا الّتقسيم أو ما عندك فكرة واضحة حوله ؟

  عندي فكرة يف هذه القضّية . السائل :

حسن جّدا و من متام الفكرة أّن أّي عمل يقرتن به نّية فإذا أردنا أن نقول جوابا عن سؤالك مواالة  : الشيخ

الكّفار هل هو كفر رّدة ؟ جيب أن نطّبق الّتعريف الّسابق الكفر كفران , كفر قليب و كفر عملي فسؤالك إّما أن 

ي إذا كان املوايل للكّفار يفعل ذلك معتقدا جواز ذلك يتعّلق مبا يتعّلق بالقلب سلبا أو إجيابا فيعطى له احلكم أ

فمعلوم أّن هذا ال جيوز شرعا باتّفاق العلماء فهذا هو الّرّدة بتمامها و إذا كان إّمنا يفعل ما يفعل من املواالة كما 

ا حّرم اهللا و مع ذلك ما خيرجهم العلماء من دائرة اإل
ّ
سالم إالّ إذا ظهر يفعل العصاة كّلهم من استحالهلم عملّيا مل

من أحدهم أنّه ال يستحّل ما يفعله من احملّرمات عملّيا فقط بل و قلبّيا أيضا فحينئذ نقول هذا ارتّد عن دينه 

  لعّلي أجبتك عن سؤالك ؟

فقط تعريف هذا يا شيخ كيف نعرفه حبكم أنّنا حنن ال نعلم الغيب حنن حنكم بالظّاهر كيف نعرفه يا  السائل :

  شيخ ؟

حسنا بنفس الطّريق اّلذي ستعرف كيف حنكم على هذا اّلذي يأكل الرّبا , هل عمله كفر رّدة أو كفر  : الشيخ

  عمل ؟ كيف تعرف ؟



  . ...يا شيخ  ...

  سامع أنا وشوشة ما أدري وسوسة فيه هكذا شيء ؟

  سائل آخر : وشوشة أنا أقول له الزم تذهب و تبلغهم ..

نة ؟ أو أال ترى يا شيخ أّن هؤالء حبكم أّم يعيشون مثال يف بلد مسلمني و ال يعين إقامة احلّجة و البيّ  السائل :

أقصد يعين هؤالء اّلذين حتالفوا بعضهم مع بعض , أال تقصد أّم يعيشون بني أيدي علماء و بني بلدة مسلمة  

  . ...كيف تقام عليهم احلّجة و هم يعين 

يعين إذا كان بعض األفراد يعيشون يف جمتمع فيه علماء هل  هذه مشكلة ما زالت الوشوشة قائمة ؟, الشيخ :

  معىن ذلك أّن هذا اتمع ال يعصي اهللا ؟

  يعصي اهللا يا شيخ . و لكن هنا ختتلف هذه ليست معصية . السائل :

ما كان حبثنا ختتلف أو ال ختتلف حنن جيب أن منشي إىل توضيح األمور ليس بطريق القفز ألّن هذا ال  الشيخ :

يفيد ألّن اّلذي يقفز بسرعة يهوي بسرعة . هل هناك يف ذاك اتمع اّلذي ابتلي مع األسف مبواالة الكّفار قبل 

  هذا االبتالء كان هناك من يتعامل بالرّبا ؟كانت هناك بنوك تتعامل بالربا 

  نعم . السائل :

ا يف تلك البالد فرق بينهم و بني البالد هذه هل كان الفرق بني هؤالء اّلذين يأكلون الرّبا و يطعمون الرّب الشيخ :

األخرى من حيث احلكم الّشرعي ملاذا ؟ ماذا تالحظ حينما هنا تقول ال فرق و هناك تقول يوجد فرق انظر اآلن  

كيف اإلنسان العجل يقع فيما ال حيّبه ما الفرق بني هذا و هذا أو ليس واضحا كالمي ؟ ليس واضحا أين هذا 

  شوش ؟اّلذي كان عم يو 


